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Звіт про управління ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«Україна 2001» (далі за текстом також ТОВ «Україна 2001», Товариство,) складений за 2019 

рік станом на 31 грудня 2019 року у відповідності до вимог: 

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із 

змінами та доповненнями; 

- Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджених Наказом 

Міністерства фінансів України від 07.12.2018р. №982 із змінами та доповненнями. 

 

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства 

 

1.1. Загальні відомості про Товариство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Україна 2001» (скорочене 

найменування - ТОВ «Україна 2001») створене шляхом об’єднання грошових коштів, майна 

та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. В 2011 році до ТОВ «Україна 

2001» приєдналося Дочірнє підприємство «Добробут» ТОВ ІВК «Агроцукор» (код ЄДРПОУ – 

31593639),  внаслідок припинення власної діяльності. 

Основним видом діяльності Товариства, згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань протягом звітного 

періоду було: 

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 

(КВЕД 01.11). 

Відповідно до Статуту, метою діяльності Товариства є виробничо-господарської, 

комерційної та іншої діяльності та отримання на цій основі максимального прибутку 

Учасниками Товариства. 
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1.2. Керівництво та організаційна структура  

ТОВ «Україна 2001» не має філій, представництв, відділень та інших відокремлених 

підрозділів.  

Організаційна структура Товариства:  

- Загальні збори учасників Товариства; 

- Президент Товариства; 

- Виконавчий директор Товариства; 

- Заступник директора по транспорту; 

- Механізований загін; 

- Інженер з техніки безпеки; 

- Заступник директора по тваринництву; 

- Відділ тваринництва; 

- Курівник служби фінансово економічної безпеки; 

- Головний бухгалтер; 

- Відділ бухгалтерського обліку; 

- Відділ з виплати земельних паїв; 

- Каса; 

- Інспектор з кадрів; 

- Канцелярія; 

- Юридичний відділ; 

- Земельний відділ; 

- Агрономічна служба; 

- Елеватор; 

- Служба моніторингу; 

- Адміністративно-господарська служба. 

 

Інформація про персонал Товариства наведена в таблиці 

 

 Станом на 01.01.2019р. Станом на 01.01.2020р. 

Кількість працівників всього 968 983 

в т.ч. фахівці, технічні службовці, 

робітники 
834 844 

в т.ч. професіонали 97 102 

в т.ч. керівники, менеджери, 
37 37 

управителі 

 

Інформація про оплату праці працівників підприємства: тис. грн. 

 

 2018р. 2019р. Відхилення 

Фонд оплати праці всього 45 406,8 51 173,5 +5 766,7 

в т.ч. основна зарплата 42 670,3 47 196,4 +4 526,1 

в т.ч. додаткова зарплата 2 736,5 3 977,1 +1240,6 

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2019 рік становить 914 осіб, що 

більше в порівнянні з 2018 роком на 56 осіб (середньооблікова чисельність штатних 

працівників за 2018 рік - 858 осіб). 

Кадрова політика Товариства спрямована на підвищення рівня кваліфікації персоналу, 

яке відбувається з урахуванням напрямків розвитку Товариства, та передбачає навчання 

персоналу Товариства з метою підвищення особистої ефективності, вдосконалення системи 

менеджменту, підвищення якості роботи, є стабільною, динамічною і коригується відповідно 

до економічної ситуації та внутрішніх потреб Товариства. 



 

2. Результати діяльності Товариства 

Діяльність Товариства є прибутковою. Результати діяльності представлені в таблиці: 
тис. грн. 

Показник 2019р. 2018р. Відхилення 

Чистий дохід від реалізації продукції 1579766 1457427 +122339 

Собівартість реалізованої продукції 1038659 860816 +177843 

Валовий прибуток 541107 596611 -55504 

Інші доходи,  68427 26555 +41872 

Адміністративні витрати 35709 31460 +4249 

Витрати на збут 29885 29823 +62 

Інші витрати 40834 31951 +8883 

Інші фінансові доходи 53 14 +39 

Інші доходи 1403 856 +547 

Фінансові витрати 18440 6441 +11999 

Інші витрати - 603 -603 

Чистий фінансовий результат (прибуток) 486122 523758 -37636 

Дооцінка(уцінка) необоротних активів 548 408 +140 

Всього сукупний дохід 486670 524166 -37496 

 
Рентабельність активів Товариства: 

 Станом на Станом на 
 01.01.2019р. 01.01.2020р. 

Результат діяльності, тис. грн. 524166 486670 

Активи, тис. грн. 3405240 4231513 

Рентабельність активів, % річних 17,17 12,75 

 

Основним критерієм ефективності роботи Товариства злагоджена робота персоналу, 

зменшення витрат на вирощування та збір сільськогосподарських культу завдяки придбання 

високопродуктивної техніки, що зменшило втрати урожаю при його збиранні та 

транспортуванні, а також виконання інвестиційної програми. 

 

Виконання Інвестиційної програми за 2019 р. становить: 

Розділ: 
План 

млн. грн. 

Факт  

млн. грн. 
% оплати 

Модернізація та закупівля високопродуктивної 

техніки 
220 212,7 100,0% 

 

3. Ліквідність та зобов'язання 

На підставі даних фінансової звітності поданих Підприємством в державні органи були 

розраховані окремі фінансові показники станом на 31 грудня 2019 року, які наведені в 

наступній таблиці: 
 

 
Формула розрахунку 

Значення  

показника 

Відхиле

-ння 

2018 2019 
+  - 



Коефіцієнт ліквідності 
Ф1 (р1160+р1165) / Ф1 

(р1695-р1665-р1660) 
0,0019 0,0046 0,0027 

Коефіціент абсолютної 

ліквідності 
Ф1 р1165 / Ф1 р1695 0,0019 0,0046 0,0027 

Коефіцієнт покриття 
Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 

(р1695-р1665-р1660) 
6,1752 5,3430 -0,8322 

Коефіцієнт загальної 

ліквідності  

Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 

(р1595-р1520-р1525 + 

р1695-р1665-р1660) 

6,0893 3,5206 -2,5687 

Коефіцієнт фінансової 

стійкості(платоспроможності, 

автономії) 

Ф1 р1495 / Ф1 р1300 0,8822 0,8036 -0,0786 

Коефіцієнт співвідношення 

залученого і власного 

капіталу (коефіцієнт 

фінансового ризику; 

фінансування) 

Ф1 (р1595+р1695) / Ф1 

р1495 
0,1335 0,2445 0,1110 

Чистий оборотний капітал 

(тис. грн.) 

Ф1 (р1195-р1170) – Ф1 

(р1695-р1665-р1660) 
2046656 2378801 332145 

Коефіцієнт рентабельності 

активів 

Ф2 р2350 / Ф1 (р. 1300 

(гр..3) + р. 1300 (гр.. 4))/2 
0,1372 0,1592 0,022 

Коефіцієнт фінансової 

стабільності 

Ф1 р. 1495 / Ф1 (р. 1595 - р. 

1520 - р. 1525 + р. 1695-р. 

1665-р. 1660) 

7,4909 4,0906 -3,4003 

Коефіціент забезпеченості 

власними оборотними 

засобами 

Ф1 (р.1495-р1095) / р1195 0,8357 0,7160 -0,1197 

 

 

Товариство є ліквідним та платоспроможним. Основними джерелами забезпечення 

ліквідності Товариства є власні кошти (підприємство забезпечене власним капіталом на 

71,6%  та залучає кредити банків). Активи Товариства, що забезпечують своєчасне 

виконання зобов'язань, складаються з  власних коштів  та залучених кредитних коштів. 

Зобов'язання Товариства представлені здебільшого поточними зобов'язаннями за 

розрахунками з бюджетом, забезпеченням оплати відпусток та зобов'язаннями з оренди. 

Ліквідність Товариства підтримується завдяки: збалансованості активів за строками 

реалізації зобов'язань; контролю вхідних та вихідних грошових потоків; прогнозними 

розрахунками майбутніх операцій.  

 

4. Екологічні аспекти 

Товариство при здійсненні своєї діяльності дотримується позиції бережливого 

ставлення до природи. Основним принципом діяльності Товариства є раціональне 

використання природних ресурсів та збереження зовнішнього середовища. 

Товариство є платником екологічного податку відповідно до Податкового кодексу 

України за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

забруднення. 

Товариство має три діючі дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря. Щорічно здійснюються лабораторні дослідження джерел викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря з метою періодичного контролю гранично допустимих 

викидів. 



Щорічно проводяться аеродинамічні випробування з метою перевірки ефективності 

роботи вентиляційних систем Товариства та пилогазоочисної установки. 

В 2019 році отримано дозвіл на спеціальне водокористування для 14 районних 

підрозділів товариства (термін дії п'ять років). Здійснено щорічне дослідження якості 

підземних вод, проведено хімічні аналізи з трьох свердловин та семи шахтних колодязів. 

В 2019 році Товариство передавало ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» 

небезпечні відходи для їх подальшої утилізації, захоронення чи знешкодження. 
 

5. Соціальні аспекти та кадрова політика 

Найголовнішими завданнями кадрової політики Товариства є формування та 

збереження високопрофесійного колективу, здатного працювати на перспективу, його 

розвиток відповідно до потреб Товариства та вимог діючого законодавства, забезпечення 

умов реалізації прав і обов'язків працівників, що передбачені трудовим законодавством. 

Станом на 31.12.2019 р. чисельність працівників Товариства складає - 983 осіб, із них 

376 жінок (38,2%). 

Гендерна політика Товариства забезпечує рівні можливості для кар'єрного та 

професійного росту працівників-жінок, реалізації соціальних норм законодавства. Так 3 

жінки, є керівниками (8,1% від загальної кількості керівників). Всі керівники- жінки мають 

вищу освіту. 

Протягом 12 місяців 2019 р. прийнято - 560 працівників, звільнено - 355 працівників. 

З метою посилення стимулювання працівників Товариства у досягненні високого 

рівня продуктивності та ефективності праці, покращення фінансових показників діяльності 

Товариством застосовується преміювання з урахуванням виконання планових показників. 

Менеджмент Товариства прагне створити умови для максимальної реалізації 

потенціалу працівників, надаючи можливість для професійного та кар'єрного зростання 

кожного співробітника. Працівники мають можливість підвищувати кваліфікацію шляхом 

участі в семінарах та внутрішніх навчальних процесах, що організовуються в Товаристві. 

Охорона праці та безпека працівників Товариства здійснюється через систему 

правових, соціально - економічних, організаційно - технічних, санітарно - гігієнічних, 

лікувально - профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я та 

працездатності працівників. 
 

6. Ризики 

В діяльності Товариства ризик пов'язується насамперед з фінансовими втратами, що 

виникають у разі реалізації певних ризиків.  

За джерелами виникнення ризики поділяються на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх 

належать ризики, які виникають у зовнішньому щодо Товариства середовищі і безпосередньо 

не залежать від його діяльності. До внутрішніх належать ризики, які виникають 

безпосередньо у зв'язку з діяльністю Товариства. Товариство відслідковує та керує 

фінансовими ризиками, які виникають в ході її діяльності. Основні внутрішні ризики 

Товариства: 

 6.1. Ризик ліквідності. Ризик погіршення стану надходжень грошових коштів, який 

виникає внаслідок неспроможності підприємства виконувати свої зобов'язання вчасно та без 

збитків. На даний час Товариство володіє значним обсягом вільних ресурсів, сформованих 

завдяки власним джерелам. 

Управління/вплив на рівень ризику. Процес управління та оцінки ризику ліквідності в 

Товаристві складається з: 

• аналізу ліквідності балансу та коефіцієнтів ліквідності; 

• встановлення та перегляду лімітів, в т.ч. моніторингу та контролю встановлених 

лімітів та оцінки можливих змін; 

• підтримання збалансованості активів за строками реалізації зобов'язань; 

• прогнозування стану ліквідності при здійсненні нових операцій; управлінських 

заходів (планування операцій, коригування їх умов, припинення проведення операцій тощо). 



 6.2. Операційний (операційно-технологічний) ризик. Імовірність одержання 

збитків або додаткових втрат, чи недоотримання запланованих доходів Товариства - всі ці 

події можуть виникнути унаслідок недоліків або помилок в організації внутрішніх процесів, 

навмисних або ненавмисних дій працівників Товариства або інших осіб, збоїв у роботі 

інформаційних систем Товариства або внаслідок впливу зовнішніх факторів, тощо. 

Управління/вплив на рівень ризику. Процедури управління (мінімізації) операційними 

ризиками включають в себе: здійснення операцій за процедурами та регламентом, що 

розроблені та затверджені внутрішніми документами Товариства; автоматизацію та 

стандартизацію операцій; подвійний контроль; своєчасне, повне та достовірне відображення 

операцій у регістрах бухгалтерського обліку; багаторівневий захист інформації; забезпечення 

належної матеріально-технічної бази; впровадження та функціонування системи управління 

інформаційною безпекою відповідно до вимог законодавства України з питань 

інформаційної безпеки; створення архіву операцій. 

 6.3. Юридичний (правовий) ризик. При порушенні або недотриманні законів, 

положень, розпоряджень тощо у Товариства може виникнути ризик втрати частини доходів, 

за рахунок сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень, необхідності грошового 

відшкодування збитків, погіршення репутації та позицій Товариства на ринку. 

Управління/вплив на рівень ризику. Управління здійснюється на основі дотримання 

Товариством вимог нормативно-правових актів законодавства України, державних органів 

регулювання; відповідності внутрішніх документів Товариства вимогам чинного 

законодавства; прийнятності відносин із клієнтами у рамках діючого законодавства; 

проходження документів через обов'язкову юридичну перевірку; постійного контролю всіх 

судових справ, ініційованих Товариством. 

 6.4. Стратегічний ризик. В результаті неадекватних змін зовнішнього середовища 

або прийняття менеджерами Товариства помилкових управлінських рішень може виникнути 

ризик втрати Товариством займаних позицій на ринку (конкурентоспроможності) або 

отримання збитків (шкоди). 

Управління/вплив на рівень ризику. Управління стратегічним ризиком реалізується 

через системи планування розвитку Товариства на період. Звертається увага на певні 

фактори раннього оповіщення, які вимагають пристосування до конкретних умов. 

Система управління ризиками в Товаристві відповідає принципам дієвості та 

ефективності, усебічності, незалежності, конфіденційності, пропорційності та враховує всі 

ризики, притаманні його діяльності, розміру, бізнес-моделі, а також забезпечує своєчасне 

виявлення, вимірювання (оцінку), моніторинг, контроль всіх суттєвих ризиків Товариства. 

Процес управління ризиками в Товаристві охоплює всі організаційні рівні - від рівня 

керівників Товариства до рівня керівника відділу.  

 
7. Дослідження та інновації 

Протягом 2019 року Товариством проводилися дослідження та впроваджувалися 

інновації щодо технології вирощування деяких видів сільськогосподарських культур. 

 

8. Фінансові інвестиції 

Станом на 01.01.2019р. Товариство було власником 6,998754% акцій ПрАТ 

«Теофіпольський цукровий завод» загальною вартістю 699 047,45 грн., а також володіло: 

- 96% статутного капіталу ТОВ «Теофіпольська енергетична компанія», розмір внеску в 

статутний  фонд 9 600,00 грн.;  
- 99,7667% статутного капіталу ТОВ «БІО ЕЛЕКТРІКС», розмір внеску в статутний  

фонд 149 650 000,00 грн.;  

- 70% статутного капіталу ТОВ «Племзавод імені Шмідта», розмір внеску в статутний  

фонд 700,00 грн.;  

- 66,6667% статутного капіталу ТОВ «БЛАГОДАР-АГРО», розмір внеску в статутний  

фонд 35 000,00 грн.;  

- 100% статутного капіталу ПСП «Чапаєвське», розмір внеску в статутний  фонд 1 000,00 

грн.;  



- 90% статутного капіталу ТОВ «ГРУЗЕВИЦЯ-АГРО», розмір внеску в статутний  

фонд 3 600 000,00 грн.;  
- 80,4068% статутного капіталу ТОВ «ЯРМОЛИНЦІ-АГРО», розмір внеску в статутний  

фонд 361 830 800,00 грн.;  
- 99% статутного капіталу ТОВ «ВОЛИНСЬКА БІОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», розмір 

внеску в статутний  фонд 49 500 000,00 грн. 

Крім того Товариство у 2019 році виступало поручителем ТОВ «Теофіпольська 

енергетична компанія» під час укладання генеральної кредитної угоди із АТ «Укрексімбанк». 

 

9. Перспективи розвитку 

В наступному періоді своєї діяльності Товариство вбачає за необхідне реалізувати 

такі заходи: 

- розвиток і підтримання на високому рівні іміджу та репутації Товариства як надійного 

постачальника сільськогосподарської продукції; 

- якісне розширення співпраці з іншими суб’єктами господарювання; 

- зростання обсягів виробництва та надання послуг; 

- забезпечення виконання планових техніко-економічних та фінансових показників  

- збільшення прибутку. 

 

10. Звіт про корпоративне управління 

10.1. Інформація про кодекс корпоративного управління та корпоративний 

договір 

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного 

управління. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати 

власний кодекс корпоративного управління. 

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, 

об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не 

приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Товариство не є 

членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. 

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, 

застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, 

що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством 

України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується. 

Товариство в своїй діяльності не керується корпоративним договором відповідно до 

ст. 7 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». 

  

10.2. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного 

управління та корпоративного договору. 

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не 

наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не 

користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, 

організацій. 

Інформація щодо відхилень від положень корпоративного договору не наводиться, 

оскільки Товариство не має укладеного корпоративного. 
 

 10.3. Інформація про загальні збори учасників Товариства 

25 січня 2019 року були проведені загальні збори учасників ТОВ «Україна 2001» (далі 

– Загальні збори). Кворум загальних зборів склав 100%. Питання, що розглядалися на 

Загальних зборах, та прийняті на них рішення: 

Питання 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів учасників Товариства 

Прийняте рішення: Обрати головою загальних зборів учасників TOB «Україна 2001» - Лейві 

Олега Леонідовича, секретарем - Камінського Олександра Петровича. 



Питання 2.  Про надання повноважень виконавчому директору Товариства на 

укладання договорів. 

Прийняте рішення:  

1. Надати згоду на укладення  Договору поставки насіння цукрових буряків та 

Договору поставки гербіциду Конвізо 1 з ТОВ «КВС-УКРАЇНА», а також затвердити такий 

договір.  

2. Надати виконавчому директору Камінському Олександру Петровичу повноваження 

на погодження змісту (в тому числі істотних умов), укладання, підписання від імені 

Товариства Договорів поставки, зазначених в пункті 1 вище, та додаткових угод до них, а 

також внесення змін до таких Договір поставки без обмежень суми договорів. 
 

04 березня 2019 року були проведені загальні збори учасників ТОВ «Україна 2001» 

(далі – Загальні збори). Кворум загальних зборів склав 100%. Питання, що розглядалися на 

Загальних зборах, та прийняті на них рішення: 

Питання 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів учасників Товариства 

Прийняте рішення: Обрати головою загальних зборів учасників TOB «Україна 2001» - 

Камінського Олександра Петровича, секретарем - Лейві Олега Леонідовича. 

Питання 2.  Про купівлю автомобілів, а також причіпів та напівпричіпів до них. 

Прийняте рішення: 

1. Придбати наступні автомобілі, а також причіпи та напівпричіпи до них:  

- Вантажний автомобіль DAF FT XF 105-410, 2013р. випуску; 

- Вантажний автомобіль DAF FX105-410, 2013р. випуску; 

- Вантажний автомобіль DAF FT XF 105-460, 2011р. випуску; 

- Вантажний тягач сідловий  Scania R440 LA42MNA, 2013р. випуску; 

- Вантажний тягач сідловий  Scania LA42MNA, 2013р. випуску; 

- Причіп NASZPA CIEZROWA STAS, 2013р. випуску; 

- Причіп NASZPA CIEZROWA, 2013р. випуску; 

- Причіп-самоскид KEMPF SKM 2 (два) штуки, 2013р. випуску; 

2. Уповноважити Вавринчука Олександра Михайловича (паспорт серії НА № 333573 

виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 05 травня 1997 року, 

проживає за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, буд. 

28, кв. 56; ідентифікаційний номер: 2526421891) здійснити операцію з купівлі 

вищезазначених транспортних засобів, підписати договора купівлі-продажу або комісійні 

договори, акти приймання-передачі, а також уповноважити правом підпису усіх інших 

необхідних документів із самостійним визначенням умов усіх цих документів на власний 

розсуд та уповноважити правом представляти інтереси Товариства у всіх установах, органах 

та організаціях (Сервісні центри МВС, ГУ Держпродспоживслужба у Хмельницькій області 

та Держтехнагляд тощо) для проведення реєстрації та перереєстрації транспортних засобів.  

 

26 березня 2019 року були проведені загальні збори учасників ТОВ «Україна 2001» 

(далі – Загальні збори). Кворум загальних зборів склав 100%. Питання, що розглядалися на 

Загальних зборах, та прийняті на них рішення: 

Питання 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів учасників Товариства 

Прийняте рішення: Обрати головою загальних зборів учасників TOB «Україна 2001» - Лейві 

Олега Леонідовича, секретарем - Камінського Олександра Петровича. 

Питання 2.  Про надання повноважень виконавчому директору Товариства на 

укладання договорів. 

Прийняте рішення укласти Договір поставки з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «АГРОСЕМ» та придбати наступну техніку: 

1. Кукурудзяна жатка Geringhoff MS-Collect 800B  в кількості 5 штук вартістю 

10 459 367 (десять мільйонів чотириста п’ятдесят дев’ять тисяч триста шістдесят сім) грн. 76 

коп. 
 



06 травня 2019 року були проведені загальні збори учасників ТОВ «Україна 2001» 

(далі – Загальні збори). Кворум загальних зборів склав 100%. Питання, що розглядалися на 

Загальних зборах, та прийняті на них рішення: 

Питання 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів учасників Товариства 

Прийняте рішення: Обрати головою загальних зборів учасників TOB «Україна 2001» - Лейві 

Олега Леонідовича, секретарем - Камінського Олександра Петровича. 

Питання 2.  Про надання повноважень виконавчому директору Товариства на 

укладання договорів. 

Прийняте рішення укласти Договір поставки з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «АГРОСЕМ» та придбати наступну техніку: 

1. Кукурудзяна жатка Geringhoff MS-Collect 800B  в кількості 2 штуки вартістю 4 131 

936 (чотири мільйони сто тридцять одна тисяча дев’ятсот тридцять шість) грн. 65 коп. 
 

12 липня 2019 року були проведені загальні збори учасників ТОВ «Україна 2001» 

(далі – Загальні збори). Кворум загальних зборів склав 100%. Питання, що розглядалися на 

Загальних зборах, та прийняті на них рішення: 

Питання 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів учасників Товариства 

Прийняте рішення: Обрати головою загальних зборів учасників TOB «Україна 2001» - Лейві 

Вадима Леонідовича, секретарем - Камінського Олександра Петровича. 

Питання 2.  Про надання повноважень виконавчому директору Товариства на 

укладання договорів. 

Прийняте рішення укласти Договір поставки з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «АГРОСЕМ» та придбати наступну Техніку: 

1. Трактор колісний Dohn Deere 6195М з комплектом запуску в холодну погоду в 

кількості 2 штуки вартістю 8 003 985 (вісім мільйонів три тисячі дев’ятсот вісімдесят п’ять) 

грн. 00 коп. 
 

03 вересня 2019 року були проведені загальні збори учасників ТОВ «Україна 2001» 

(далі – Загальні збори). Кворум загальних зборів склав 100%. Питання, що розглядалися на 

Загальних зборах, та прийняті на них рішення: 

Питання 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів учасників Товариства 

Прийняте рішення: Обрати головою загальних зборів учасників TOB «Україна 2001» - Лейві 

Олега Леонідовича, секретарем - Камінського Олександра Петровича. 

Питання 2.  Про надання повноважень виконавчому директору Товариства на 

укладання договорів. 

Прийняте рішення:  

1. укласти Договір купівлі-продажу з Товариством з обмеженою відповідальністю 

«ЛОГІСТИК МАШИНЕРІ» та придбати наступну техніку: 

- Автогрейдер SDLG G9220 з розпушувачем на 5 зубів у кількості 1 одиниця. 

2. Надати виконавчому директору Камінському Олександру Петровичу повноваження 

на укладання, підписання, внесення змін до Договору купівлі-продажу та додаткових угод до 

нього без обмежень суми договору з Товариством з обмеженою відповідальністю 

«ЛОГІСТИК МАШИНЕРІ». 
 

02 жовтня 2019 року були проведені загальні збори учасників ТОВ «Україна 2001» 

(далі – Загальні збори). Кворум загальних зборів склав 100%. Питання, що розглядалися на 

Загальних зборах, та прийняті на них рішення: 

Питання 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів учасників Товариства 

Прийняте рішення: Обрати головою загальних зборів учасників TOB «Україна 2001» - Лейві 

Вадима Леонідовича, секретарем - Камінського Олександра Петровича. 

Питання 2.  Про надання повноважень виконавчому директору Товариства на 

укладання договорів. 

Прийняте рішення укласти Договір поставки з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «АГРОСЕМ» та придбати наступну Техніку: 



- Трактор колісний Dohn Deere 8370R в кількості 1 штука вартістю 6 818 490,00 (шість 

мільйонів вісімсот вісімнадцять тисяч чотириста дев’яносто) грн. 00 коп. 

2. Надати виконавчому директору ТОВ «Україна 2001» Камінському Олександру 

Петровичу повноваження на підписання договору поставки з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «АГРОСЕМ». 
 

11 листопада 2019 року були проведені загальні збори учасників ТОВ «Україна 2001» 

(далі – Загальні збори). Кворум загальних зборів склав 100%. Питання, що розглядалися на 

Загальних зборах, та прийняті на них рішення: 

Питання 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів учасників Товариства 

Прийняте рішення: Обрати головою загальних зборів учасників TOB «Україна 2001» - Лейві 

Олега Леонідовича, секретарем - Камінського Олександра Петровича. 

Питання 2.  Про надання повноважень виконавчому директору Товариства на 

укладання договорів. 

Прийняте рішення:  

1. Укласти Договір поставки з Товариством з обмеженою відповідальністю «КЛОВ». 

2. Надати виконавчому директору Камінському Олександру Петровичу повноваження 

на укладання, підписання, внесення змін та розірвання договорів будь-якого характеру та 

додаткових угод до них без обмежень суми договору з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «КЛОВ». 

 

27 листопада 2019 року були проведені загальні збори учасників ТОВ «Україна 2001» 

(далі – Загальні збори). Кворум загальних зборів склав 100%. Питання, що розглядалися на 

Загальних зборах, та прийняті на них рішення: 

Питання 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів учасників Товариства 

Прийняте рішення: Обрати головою загальних зборів учасників TOB «Україна 2001» - Лейві 

Вадима Леонідовича, секретарем - Камінського Олександра Петровича. 

Питання 2.  Про надання повноважень виконавчому директору Товариства на 

укладання договорів. 

Прийняте рішення: 

1. Укласти Договори поставки з Товариством з обмеженою відповідальністю 

«АГРОСЕМ» та придбати наступну Техніку: 

- Трактор колісний Dohn Deere 6195М в кількості 2 штуки вартістю 7 359 633 (сім 

мільйонів триста п’ятдесят дев’ять тисяч шістсот тридцять три) грн. 00 коп. 

- Трактор колісний Dohn Deere 6195М з комплектом запуску в холодну погоду в 

кількості 3 штуки вартістю 11 126 812 (одинадцять мільйонів сто двадцять шість тисяч 

вісімсот дванадцять) грн. 07 коп. 

 2. Надати попередню згоду Виконавчому директору Товариства  на укладення 

(підписання) з ТОВ «АГРОСЕМ» договорів поставки та будь – яких документів (додатків, 

додаткових договорів, додаткових угод, угод про внесення змін та доповнень, протоколів 

розбіжностей, специфікацій, актів, видаткових накладних та будь – яких інших документів, 

що є додатками до договору без будь – яких обмежень) на умовах визначених директором на 

власний розсуд. 
 

10.4. Інформація про Вищий орган управління Товариства. 

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Вищим органом управління 

Товариством є Загальні Збори Учасників. Збори Учасників правомочні приймати рішення 

з будь-яких питань діяльності Товариства. 

 До виключної компетенції Загальних Зборів учасників належить: визначення 

основних напрямків діяльності Товариства; внесення змін до статуту Товариства, прийняття 

рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту; зміна розміру 

статутного капіталу Товариства; затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; 

перерозподіл часток між учасниками Товариства, у випадках, передбачених чинним 

законодавством; обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів 

колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення 



розміру винагороди членам виконавчого органу товариства; визначення форм контролю та 

нагляду за діяльністю виконавчого директора Товариства; створення інших органів 

Товариства, визначення порядку їх діяльності; прийняття рішення про придбання Товариством 

частки (частини частки) учасника; затвердження результатів діяльності Товариства за рік або 

за квартал; розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів; 

створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв, затвердження положень про 

них, призначення та звільнення їх керівників; виключення учасника з Товариства; визначення 

інших строків для внесення додаткових вкладів при збільшенні статутного капіталу 

Товариства; визначення умов внесення додаткових вкладів при збільшенні статутного капіталу 

Товариства; прийняття рішень про виділ злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та 

перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження 

порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його 

ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження 

ліквідаційного балансу Товариства; прийняття рішення про придбання частки у власному 

статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки; прийняття рішення про 

вчинення за участю Товариства правочинів щодо яких є заінтересованість (ст. 45 Закону 

України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»); прийняття рішення 

про вчинення за участю Товариства значних правочинів (ч. 2, ст. 45 Закону України «Про 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»); обрання, переобрання та 

звільнення президента Товариства; обрання, переобрання та звільнення виконавчого директора 

Товариства; прийняття інших рішень, віднесених чинним законодавством до компетенції 

Загальних зборів учасників. 

 До компетенції Загальних Зборів учасників відноситься: визначення організаційної 

структури Товариства; прийняття рішення про участь Товариства, як засновника (учасника) у 

статутному капіталі інших суб’єктів господарювання, визначення при цьому розміру внеску до 

статутного капіталу, визначення форми та порядку його внесення; прийняття рішення про 

проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та вибір 

аудиторської фірми або аудитора; прийняття рішення про укладення договорів застави за 

участю Товариства не залежно від вартості договору; прийняття рішення про укладення 

договорів щодо відчуження належного Товариству на правах власності нерухомого майна 

та/або земельних ділянок не залежно від вартості договору; прийняття рішення про укладення 

договорів про придбання Товариством на правах власності нерухомого майна та/або земельних 

ділянок не залежно від вартості договору; прийняття рішення про укладення договорів поруки 

за участю Товариства не залежно від вартості договору; прийняття рішення про надання 

Товариством благодійної допомоги не залежно від вартості договору; прийняття рішення про 

використання коштів резервного капіталу, обрання голови загальних зборів учасників; обрання 

секретаря  загальних зборів учасників; визначення кола осіб, які мають право підписувати 

статут Товариства, визначення кола осіб, які мають право підписувати протокол загальних 

зборів учасників Товариства, 

Загальні Збори Учасників можуть розглядати і інші питання діяльності Товариства за 

умови, якщо такі питання були внесені до порядку денного Зборів Учасників у відповідності з 

діючим законодавством, в тому числі з питань, що віднесені до компетенції Виконавчого 

органу (виконавчого директора) Товариства. 

На Загальних зборах учасників ведеться протокол, який містить усі питання порядку 

денного, прийняті рішення по результатам голосування, результати голосування, а також 

особливі думки та пропозиції учасників Товариства. Протокол загальних зборів учасників 

підписується Головою та Секретарем Загальних зборів учасників. Голова та секретар 

загальних зборів обираються виключно з числа учасників Товариства. 
 

 10.5. Інформація про наглядовий орган Товариства. 

Президент Товариства є наглядовим органом управління Товариства, який 

представляє інтереси учасників у період між проведенням загальних зборів, і в межах 

компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу. 



Станом на дату складання звіту Президент TOB «Україна 2001» - Лейві Вадим 

Леонідович, обраний 23.11.2016 року (Протокол загальних зборів учасників Товариства № 

2311/1 від 23.11.2016 року). 

Президент Товариства обирається рішенням Загальних зборів строком на 5 (п'ять) 

років. Після спливу строку, на який було обрано Президента Товариства, він продовжує 

виконувати свої обов'язки з урахуванням вимог чинного законодавства про працю до 

прийняття рішення Загальними зборами про його переобрання на новий строк або обрання 

Президентом Товариства іншої особи. 

Президент Товариства входить в штатну чисельність працівників Товариства та 

отримує щомісячну винагороду, визначену загальними зборами учасників Товариства. З 

Президентом Товариства може укладатися контракт на термін його обрання. 

Рішення Президента Товариства оформляються у вигляді Наказів, Рішень, 

Розпоряджень, Погоджень та Рекомендацій. 

Президент Товариства без доручення (довіреності) вправі представляти інтереси 

Товариства у взаємовідносинах з іншими юридичними особами будь-якої форми власності та 

підпорядкування (резидентами та нерезидентами), фізичними особами в Україні та за її 

межами (резидентами та нерезидентами). 

До компетенції Президента Товариства відноситься: наглядові функції та 

представницькі функції згідно; погодження правил, процедур, положень та інших внутрішніх 

нормативних документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства; 

затвердження та підпис колективного договору з працівниками Товариства; погодження 

штатного розкладу, розміру посадових окладів та преміальних ставок працівників 

Товариства, визначення інших умов оплати праці членів трудового колективу Товариства; 

прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів учасників Товариства, 

здійснює комплекс підготовчих заходів щодо підготовки та проведення Загальних зборів 

учасників, в тому числі готує пропозиції щодо визначення питань, які повинні бути винесені 

на розгляд Загальних зборів учасників; видання наказів, рішень, рекомендацій та 

розпоряджень від імені Товариства в межах своєї компетенції; прийняття рішення про 

проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, 

визначення аудитора для проведення аудиторської перевірки фінансово- господарської 

діяльності Товариства. 
 

10.6. Інформація про виконавчий орган Товариства. 

В Товаристві діє одноособовий виконавчий орган – виконавчий директор Товариства. 

Станом на дату складання звіту Виконавчий директор TOB «Україна 2001» - 

Камінський Олександр Петрович, переобраний на посаду 30.11.2016 року (Протокол 

загальних зборів учасників Товариства № 3011/1 від 30.11.2016 року). 

Виконавчий директор Товариства: затверджує поточні плани діяльності Товариства; 

розпоряджається майном Товариства, включаючи кошти на розрахункових та інших рахунках 

з урахуванням обмежень, що встановлені цим Статутом (п.9.5); подає на затвердження  

загальних зборів учасників річний звіт та баланс Товариства; забезпечує виконання рішень 

загальних  зборів учасників Товариства; приймає на роботу і звільняє з роботи працівників 

Товариства, застосовує заходи заохочення і накладає стягнення, регулює взаємовідносини між 

Товариством та найманими працівниками в межах діючого законодавства про працю; за 

участю спеціалістів розробляє проекти правил, процедур, положень та інших внутрішніх 

нормативних документів Товариства, та подає їх на погодження президенту Товариства; за 

участю спеціалістів розробляє проекти штатного розкладу, розміру посадових окладів та 

преміальних ставок працівників Товариства, визначення інших умови оплати праці членів 

трудового колективу Товариства та подає ці проекти на погодження президенту Товариства. 

видає накази, розпорядження, дає вказівки, які обов’язкові до виконання для всіх працівників 

Товариства; приймає рішення про скликання чергових (річних) та позачергових загальних 

зборів учасників, здійснює комплекс підготовчих заходів щодо підготовки та проведення 

загальних зборів, в тому числі готує пропозиції щодо визначення питань, які повинні бути 

винесені на розгляд загальних зборів; укладає та підписує від імені Товариства господарські та 



інші договори, вчиняє інші правочини з урахуванням обмежень, що встановлені цим Статутом; 

приймає рішення про направлення у відрядження (крім закордонних)  працівників  

Товариства; без доручення (довіреності) діє від імені Товариства, представляє інтереси 

Товариства у взаємовідносинах з іншими юридичними та фізичними особами в Україні та за її 

межами; видає доручення (довіреності) від імені Товариства, в тому числі на відкриття в 

банках розрахункового та інших рахунків;  затверджує договірні ціни на продукцію і тарифи 

на послуги, що виробляються (надаються) Товариством; організує ведення бухгалтерського 

обліку та звітності у Товаристві; підписує колективний договір з працівниками Товариства; 

затверджує правила, процедури, положення та інші внутрішні нормативні документи 

Товариства; затверджує штатний розпис, розмір посадових окладів та/або преміальних ставок 

працівників Товариства, визначає інші умови оплати праці членів трудового колективу 

Товариства; визначає інформацію, яка є комерційною таємницею Товариства; визначає 

інформацію, яка є конфіденційною в Товаристві;  приймає рішення про вибір системи 

оподаткування (звичайна, єдиний податок, інше, у випадку, коли це передбачається чинним 

законодавством); приймає рішення про направлення у  відрядження працівників  та/або 

представників Товариства; прийняття рішення про надання Товариством матеріальної 

допомоги не залежно від вартості такої допомоги; прийняття рішення про вибір та/або зміну 

банку, в якому Товариство відкриває банківські рахунки та погодження умов договорів, що 

мають бути укладені між банком та Товариством; вирішує всі інші питання пов’язані з 

управлінням поточної діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції загальних 

зборів учасників Товариства. 

Виконавчий Директор Товариства на вимогу учасників або учасника Товариства 

повинен надавати звіт про поточну діяльність Товариства у формі та строки, які встановлені 

учасниками або учасником Товариства. 

Виконавчий директор Товариства в межах власної компетенції приймає рішення 

одноосібно. У випадку необхідності такі рішення оформлюються наказами. 

Виконавчий Директор Товариства призначається рішенням Загальних Зборів 

Учасників Товариства строком на 3 (три) роки. 
 

10.7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками. 

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього 

контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при 

здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе 

такі елементи, як: 

бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний 

запис); 

бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 

аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних 

розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, 

інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). 

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях 

управління підприємством. 

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. 

Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. 

Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства може бути 

призначена аудиторська перевірка. Аудиторська компанія (аудитор), яка здійснює перевірку 

має право на підставі письмового запиту одержувати від інших органів Товариства, його підрозділів 

та служб, посадових осіб товариства необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи. 

Аудитор ставить свій підпис під річним звітом на підтвердження відповідності його 

інформації щодо реального становища справ у Товаристві. 
 



10.8. Перелік осіб, які є учасниками Товариства та їх частка у статутному 

капіталі. 

Лейві Олег Леонідович, паспорт серії CM №944694, виданий Сквирським РВГУМВС 

України в Київській обл. 14.05.2007року, ідентифікаційний номер - 2314117350, проживає: 

30600, Хмельницька область, смт.Теофіполь, вул.Соборна, 7 - 6 750,00 гривень (шість тисяч 

сімсот п'ятдесят гривень 00 коп.), що становить 0,48% від загального розміру статутного 

капіталу Товариства 

Камінський Олександр Петрович, паспорт серії НА №132273, виданий 

Теофіпольським РВ УМВС України в Хмельницькій області 01.10.1996року, 

ідентифікаційний номер - 2418903155; проживає: 30600, Хмельницька область, смт. 

Теофіполь, вул. Польова, 24 - на загальну суму 6 750,00 гривень (шість тисяч сімсот 

п'ятдесят гривень 00 коп.), що становить 0,48% від загального розміру статутного капіталу 

Товариства; 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛ Нордік ІГрейд», реєстраційний 

код 12702765; адреса: Естонія, 13619, Хар'юський повіт, місто Таллінн, вулиця Пунане, 16-

309/2 (VL NORDIC TRADE OU (reg.nr. 12702765, Estonia, 13619, Tallinn, Punane, 16-309/2) - 

загальну суму 1 391 500,00 гривень (один мільйон триста дев'яносто одна тисяча п'ятсот 

гривень 00 коп.), що становить 51 200,00 доларів СІІІА (п'ятдесят одна тисяча двісті доларів 

США 00 центів), що становить 99,04% від загального розміру статутного капіталу 

Товариства. 

Розмір Статутного капіталу складає 1 405 000,00 гривень (один мільйон чотириста 

п'ять тисяч гривень, 00 копійок). 
 

 10.9. Інформація про обмеження прав участі та голосування учасників на 

загальних зборах учасниківТовариства 

Обмежень прав участі та голосування учасників на загальних зборах учасників 

Товариства немає. 

 

«___» __________ 2020 р. 

 

 

 

Виконавчий директор                                                                Камінський О.П. 

 


